Ogłoszenie nr 530279-N-2017 z dnia 2017-06-11 r.
Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela:
ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU, W KAPLICY PW.ŚW. ANNY W
JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z dotacji na ochronę zabytków z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego , Miasta Jeleniej Góry
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, krajowy numer
identyfikacyjny 4011124000000, ul. ul. Cieplicka 9 , 58560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 0-75 6428610, , e-mail cieplice@pijarzy.pl, , faks 0-75 6428824.
Adres strony internetowej (URL): http://cieplice-pijarzy.pl
Adres profilu nabywcy:
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
kościelna osoba prawna, jednostka organizacyjna kościoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. J. Chrzciciela – Kancelaria Parafii (tel. 75 642 88 20), 58-560
Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 lub bezpośrednio w Kancelarii Parafii (uwaga: otwartej od poniedziałku
do soboty - w godz. od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo w poniedziałek, środę i czwartek od
godz.16:00 do 18:00)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU, W KAPLICY PW.ŚW. ANNY W
JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13.
Numer referencyjny: ZP.01.2017/ bis
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
wszystkie (dwie)
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Kaplica położona w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13, obecnie w bezpośrednim
sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 10, została wzniesiona w 1855 r. jako element zespołu
budynków dawnej fundacji św. Jadwigi, założonej przez Leopolda Schaffgotscha oraz arcybiskupa
Heinricha Froestera. Architektura kaplicy ukształtowana jest w duchu właściwym dla budownictwa
sakralnego epoki historyzmu. Stylistycznie prezentuje połączenie stylu arkadowego przejawiającego
się w formie łukowo zamkniętych otworów okiennych oraz późnego baroku, wyrażonego poprzez
ramową dekorację elewacji z płycinami wydobytymi w fakturalnym tynku. Jednokondygnacyjny
korpus założony na rzucie prostokąta przykrywa dach trójspadowy. Dyspozycja wnętrza
odzwierciedla układ i formę brył poszczególnych partii budowli. Jednonawowy, salowy korpus o
zwartej jednorodnej strukturze nakrywa sklepienie krzyżowe z Prace, których celem końcowym jest
przywrócenie należnego miejsce kaplicy na szlaku zabytków cysterskich, ze względu na możliwości
finansowe podzielono na trzy etapy realizacji.
W Etapie I. zrealizowanym 2016 r. dokonano wymiany pokrycia połaci dachowej wraz z remontem
kuli, iglicy i sygnaturki.
Zakres rzeczowy Etapu II. stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia tj. remont elewacji wraz
odtworzeniem stolarki i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu, zgodnie z
opracowanym, w oparciu o wytyczne konserwatorskie, Projektem budowlanym obejmuje w
szczególności: - zbicie tynków odparzonych i skorodowanych (ok. 316m2); - odkopanie budynku
wokół, do głębokości dna fundamentów (ok. 66m3); - czyszczenie, naprawa i przygotowanie ścian
fundamentowych do położenia izolacji pionowej przeciwwilgociowej (ok.90m2); - wymiana
zniszczonych elementów drenażu, udrożnienie , wykonanie odprowadzenia wody; - zasypanie
wykopów, wykonanie opaski z otoczaka wokół budynku (ok.55m3); - odtworzenie stolarki okiennej
o Umax = ~1,1 W/m2*K (ok.29m2) z drewna klejonego min.3 warstwowego, z zastosowaniem
szprosów wiedeńskich i drzwiowej o Umax = ~1,5 W/m2*K (ok.6m2); - renowacja cokołu
kamiennego (ok.76m2); - wykonanie tynków , częściowe odtworzenie i renowacja opasek okiennych,
uzupełnienie profilowanych gzymsów; - malowanie elewacji. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp.
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Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy
wykonywaniu czynności nie wymagających posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych, w
szczególności takich jak: zbicie tynków odparzonych i skorodowanych; odkopanie budynku wokół,
do głębokości dna fundamentów; czyszczenie, naprawa i przygotowanie ścian fundamentowych do
położenia izolacji pionowej przeciwwilgociowej; wymiana zniszczonych elementów drenażu,
udrożnienie , wykonanie odprowadzenia wody; zasypanie wykopów, wykonanie opaski z otoczaka
wokół budynku. Wykonywanie czynności ma polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. Wykonawca
jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony
przepisami prawa i współczesnej wiedzy technicznej - dla uzyskania końcowego efektu określonego
przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Ewentualny brak w Orientacyjnym
Przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w umownej cenie. W przypadku
wystąpienia, w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót niż wykazanej w jakiejkolwiek
pozycji Orientacyjnego przedmiaru robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia
objętego zakresem przedmiotu zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się
występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego
II.5) Główny kod CPV: 45212361-4
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 92
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
Realizacja w cyklu 92 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych łącznie z sobotami,
niedzielami, świętami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy licząc od dnia następnego
przekazania terenu budowy. Termin rozpoczęcia – planowany od 10 lipca 2017 r. , po uprzednim
przekazaniu terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy- planowany w ciągu 2 dni
kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin zakończenia zakresu rzeczowego
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zamówienia- planowany nie później niż do 15 października 2017 r. Za dochowanie cyklu realizacji
uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie
dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną
zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co
najmniej 50 000 PLN Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże
dysponowanie ww. środkami finansowymi
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie kierownikiem budowy: - posiadającym
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne z
przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65); który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
- który sprawować będzie również funkcję koordynatora prac podczas realizacji Części 1. i Części 2.
c2) dla Części 1. - wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej dwóch(2) zakończonych realizacji, dotyczących robót
budowlanych polegających na wykonywaniu prac elewacyjnych, w tym co najmniej jednej(1) na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też „innymi
podmiotami” niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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3. „Stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć
formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający
zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 oraz w art. 24 ust.5 pkt 2)
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia ( → zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych
dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności
dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby
wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f) wykonawca,
który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby,
odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 4.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
przez notariusza) musi być dołączone do oferty. 5. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
punkcie 2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy
łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania osobami wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
oraz dla Części 1. :

-wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.
W przypadku „innego dokumentu” - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn
o obiektywnym charakterze
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu udostępniającego zasoby” celem wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne, w oryginale i załączone do oferty,
zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Umowna cena
Skrócenie terminu do co najmniej 30.09.2017
Podniesienie kar umownych za nie terminową .realiz. zamów. o 500zł i każde
kolejne=5%, max 20%

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : 1.1 zmiany
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na
osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.2 zmiana
lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 1.3 rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w
przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia
wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed
podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 1.4 wprowadzenia robót
zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w
trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji
projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 1.5 wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających
warunków atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi
określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach, 1.6 konieczności
zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy
możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w
punktach 1.3, 1.4, 1.7 zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy
niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót;
zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia
należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:

2017-06-27, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane: Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
Remont elewacji wraz odtworzeniem/wykonaniem izolacji
1 Nazwa:
nr:
przeciwwilgociowej oraz drenażu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Zakres prac obejmuje w szczególności: - zbicie tynków odparzonych i skorodowanych
(ok. 316m2); - odkopanie budynku wokół, do głębokości dna fundamentów (ok. 66m3); czyszczenie, naprawa i przygotowanie ścian fundamentowych do położenia izolacji pionowej
przeciwwilgociowej (ok.90m2); - wymiana zniszczonych elementów drenażu, udrożnienie ,
wykonanie odprowadzenia wody; - zasypanie wykopów, wykonanie opaski z otoczaka wokół
budynku (ok.55m3); - renowacja cokołu kamiennego (ok.76m2); - wykonanie tynków , częściowe
odtworzenie i renowacja opasek okiennych, uzupełnienie profilowanych gzymsów; - malowanie
elewacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212361-4, 45262690-4, 45443000-4, 45262522-6,
45520000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 92
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Umowna cena

Znaczenie
60,00

Skrócenie terminu o co najmniej do 30.09.2017

20,00

Podniesienie kar umownych za nieterminową .realiz .zamów. o 500zł i każde kolejne=5%,
20,00
max 20%
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Realizacja w cyklu 92 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych łącznie z sobotami,
niedzielami, świętami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy licząc od dnia następnego
przekazania terenu budowy. Termin rozpoczęcia – planowany od 10 lipca 2017 r. , po uprzednim
przekazaniu terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy- planowany w ciągu 2 dni
kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin zakończenia zakresu rzeczowego
zamówienia- planowany nie później niż do 15.10. 2017 r. Za dochowanie cyklu realizacji uważa się
datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje
wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.
Rozbiórka istniejącej stolarki, dostawa fabrycznie nowej stolarki, montaż
Część
2 Nazwa:
stolarki.
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Zakres Części 2 obejmuje odtworzenie stolarki okiennej o Umax = ~1,1 W/m2*K (ok.29m2)
z drewna klejonego min.3 warstwowego, z zastosowaniem szprosów wiedeńskich oraz drzwiowej
o Umax = ~1,5 W/m2*K (ok.6m2). Przez odtworzenie należy rozumieć demontaż istniejącej
stolarki, wykonanie nowej- zgodnie z Zestawieniem stolarki i zachowaniem współczynników
przenikania ciepła jw., transport do miejsca jej instalacji- Kaplica pw. św. Anny- Jelenia Góra,
ul. Zjednoczenia Narodowego 13, montaż i regulacja.
2)

Wspólny

Słownik

Zamówień(CPV):

45212361-5,

45420000-7,

45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 92
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
błąd podczas zapamiętywania danych w BZP

Kryterium
Umowna cena
Skrócenie terminu o co najmniej do 30.09.2017

Znaczenie
60,00
0,00

korekta w BZP nr 95420-2017 z 11.06. 2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :

Kryterium
Umowna cena

Znaczenie
60,00

Skrócenie terminu o co najmniej do 30.09.2017

20,00

Podniesienie kar umownych za nieterminową .realiz .zamów. o 500zł i każde kolejne=5%,
20,00
max 20%
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Realizacja w cyklu 92 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych łącznie z sobotami,
niedzielami, świętami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy licząc od dnia następnego
przekazania terenu budowy. Termin rozpoczęcia – planowany od 10 lipca 2017 r. , po uprzednim
przekazaniu terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy- planowany w ciągu 2 dni
kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin zakończenia zakresu rzeczowego
zamówienia- planowany nie później niż do 15.10. 2017 r. Za dochowanie cyklu realizacji uważa się
datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje
wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.
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